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 Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų 

bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą. Šiuo projektu buvo siekiama įsteigi 2 verslo paramos centrus, 
tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti verslo paramos institucijų 
bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje, įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai 
Latvijoje bei Lietuvoje, teikiamos mokymo ir konsultacijų paslaugos verslininkams, siekiantiems pradėti verslą bei 
plėtoti eksportą. 
 

Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo paramos organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje 

siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse. Problemos, su kuriomis 
susiduria Latvijos ir Lietuvos pasienio regionai pradiniame verslo plėtros etape, yra panašios. Tiek Latvijoje, tiek 
Lietuvoje yra verslo paramos centrai, kurie teikia konsultacijas ir skatina verslo bendradarbiavimą. Problema ta, kad šie 
centrai dažniausiai dirba kaip nepriklausomos institucijos savo vietovėse, jungiančios tik vietos verslininkus arba 
organizacijų narius. Bendradarbiavimo stoka yra ne dėl konkurencijos tarp šių organizacijų, bet dėl skirtingų darbo su 
klientais metodų. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl vietos paramos centrai turėtų būti sujungti į vieną verslo 
paramos tinklą ir rasti bendrą požiūrį į darbą su jaunais verslininkais. Projekto tikslams pasiekti būtinas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas. 



• Įkurti 2 nauji verslo centrai – Aizkrauklėje(LV) ir Rokiškyje (LT); 
• Aprūpintos 6 verslo paramos institucijos (įsigyti baldai, IT, konferencijų įranga, t.t.); 
• Patobulintos 4 verslo paramos institucijų internetinės svetainės; 
• Sukurta bendra LV, LT verslo paramos platforma su integruota verslo konsultavimo sistema, 

apjungianti  visų projekto partnerių internetines svetaines www.business-support.lt; 
• Sukurtas bendradarbiavimo per sieną mentorių tinklas, kuriame yra daugiau nei 200 mentorių 

www.llkc.lv; 
• Sukurta bendra mokymų programa skirta verslo pradžiai ir e-mokymosi platforma esamiems 

verslininkams ir norintiems pradėti verslą www.learnbusiness.eu; 
• Atlikti verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybių LV, LT tyrimai – identifikuota verslo 

paramos institucijų Latvijoje ir Lietuvoje veikla, jų teikiamos paslaugos verslininkams, nustatytos 
stipriosios ir silpnosios pusės, parengtos rekomendacijos, nustatyta, kurios paslaugos yra 
efektyviausios verslo paramai, parinktos reikalingiausios temos mokymams; 

• Apmokyti 20 konsultantų įvairiomis temomis, susijusiomis su mentorystės sukūrimo 
paslaugomis; 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 



 

• Suorganizuota daugiau nei 50 renginių, įskaitant daugiadienius mokymus, seminarus, 
konferencijas, verslumo dienas ir diskusijas, kuriuose dalyvavo daugiau nei 3000 verslininkų, 
vietos valdžios atstovų, jaunų žmonių, mokslininkų, verslo paramos organizacijų ir t.t.; 

• Parengtos taisyklės ir tarptautinių sutarčių šablonai maisto, tekstilės, medienos, metalo apdirbimo 
ir mechanikos pramonės eksportui į 10 šalių; 

• Sukurtos laisvai prieinamos rinkodaros priemonės, leidžiančios verslininkams kurti brošiūras, 
plakatus, vaizdo įrašus ir kt., kuri gali palengvinti rinkoje teikiamų paslaugų skatinimą; 

• Sukurtas bendras LV, LT bukletas apie verslo paramos sistemą; 
• Įgyvendinta viešinimo kampanija, skirta žmonėms norintiems pradėti verslą, jų  

verslumo įgūdžiams ir ketinimams – 3 vaizdo siužetai apie verslo paramos galimybes, 2 leidiniai 
nacionalinio lygmens žiniasklaidoje ir socialinių tinklų veiklos projekto vykdymo metu, ir t.t.; 

• Surengta Baigiamoji konferencija, renginys apie pradedančiuosius verslininkus, verslo paramos 
sistemą, jos kokybę ir prieinamumą. 

 
Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas – 729 604,12 Eur. 
Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163,47 Eur. 
 
      PROJEKTO LAIKOTARPIS 
      2017 04 01 - 2019 03 31 



Žiemgalės planavimo regionas – vadovaujantis projekto partneris (LV)    www.zemgale.lv 

Kuržemės planavimo regionas (LV)    www.kurzemesregions.lv 

Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras (LV)    www.llkc.lv 

Aizkrauklės savivaldybė (LT)    www.aizkraukle.lv 

Šiaulių verslo inkubatorius (LT)     www.svi.lt 

Panevėžio verslo konsultacinis centras (LT)    www.pvkc.lt 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT)     www.rokiskis.rvb.lt 

 

 



• Atnaujintos bibliotekos patalpos (Taikos g. 19); 

• Įrengta mokymų klasė; 

• Įsigyti nauji baldai ir kompiuterinė įranga. 

 



    
Atnaujintose bibliotekos patalpose, naujai įkurtoje mokymų klasėje suformuotas 

naujausių verslo knygų fondas. Įsigyta virš 1000 naujausių verslo knygų. 

 

 



2017 metų rudenį įkurtas bibliotekos, verslo ir 
 nevyriausybinių organizacijų klasteris „Versli biblioteka“ 

 
 



  

                                                     

2018 -2019 m. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotojos kartu su klasterio 
nariais vyko į Rokiškio rajone esančias  atokias kaimo vietoves pagal suplanuotus maršrutus ir 
iš anksto  parengtus grafikus. Mobilios bibliotekos išvykų metu bibliotekos darbuotojos 
pristatė kaimų gyventojams  bibliotekos vykdytą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
lėšomis finansuotą projektą bei jo rezultatus, informavo ir kvietė dalyvauti mokymuose, kurie 
vyko viešosios bibliotekos patalpose įkurtoje verslo klasėje. Taip pat gyventojams buvo 
teikiamos interneto paslaugos, rekomenduojamos knygos iš naujai įkurto verslo paramos 
knygų fondo, teisės, mokesčių, psichologijos, vadybos ir kt. su verslu susijusiomis temomis.  
 



 

                                 

Dvi bibliotekos darbuotojos kartu su kitų Projekto partnerių dalyviais dalyvavo ir baigė 
„TOP 20” konsultantų mokymus Latvijoje. Kursus vedė ir visas mentorystės subtilybes 
dalyviams perdavė profesionalūs lektoriai iš Belgijos, Vokietijos ir Olandijos. Vėliau 
merginos  vedė mokymus ir visomis įgytomis žiniomis dalinosi su Rokiškio rajono 
verslininkais.  

 



 

Projekto metu Latvijos partneriai kvietė dalyvauti Latvijoje rengiamuose seminaruose ir 
praktiniuose mokymuose apie prekių dizainą ir jų paruošimą eksportui, apie tai, kaip užmegzti 
ryšius su potencialiais partneriais, lūkesčius komunikuojant su užsienio tiekėjais, elektroninio 
susirašinėjimo, bendravimo būdus ir t.t.  

Pirmajame seminare, kuris vyko Bauskėje, dalyvavo Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo 
atstovai bei norintys pradėti savo verslą. Vėliau, kartu su klasterio „Versli biblioteka“ nariais, 
dalyvavo verslo įgūdžiams tobulinti skirtuose seminaruose, kurie vyko  Panevėžyje (LT) ir 
Šiauliuose (LT).  

 

 



                             

2018 m. sausio mėnesį į Juozo Keliuočio bibliotekos naujai įkurtą verslo klasę atvyko 
Latvijos mokslų akademijos (LMA) Ekonomikos instituto direktorė mokslininkė Nina Linde, 
kuri pateikė atliktą LMA Ekonomikos instituto Lietuvos ir Latvijos pasienio verslo paramos 
sistemos analizę. Susitikime su mokslininke dalyvavo darbo biržos, rajono VVG, NVO, Všį 
„Versli Lietuva“ atstovai, rajono meras, smulkūs rajono verslininkai ir tie, kurie dar tik 
planuoja pradėti verslą. Dalyviams buvo įdomu sužinoti, kas – latviai ar lietuviai – turi 
daugiau verslo galimybių bei optimizmo.  

 

 



 

 

2018-2019 m. projekto dėka pirmąjį pavasario mėnesį nemažas Rokiškio amatininkų ir verslininkų 
būrys savo gaminius pristatė kaimyninėje Latvijoje, Aizkrauklėje vykusiose mugėse, kurių tikslas buvo 
suteikti verslininkams galimybę reklamuoti savo produktus ir surasti naujų partnerių Latvijoje ir 
Lietuvoje. Mugės dalyviai buvo patenkinti ir toliau norėtų dalyvauti panašiuose verslo renginiuose.  

 



                                 
2018 m. balandžio 25-26 d. ir gegužės 16-17 d. Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteka kvietė dalyvauti 
mokymuose bibliotekos, NVO ir verslo klasterio  „Versli biblioteka“ narius, smulkaus ir vidutinio verslo 
atstovus bei pradedančius verslininkus dviejų dienų „E-komercijos“ mokymuose.  
 
Mokymų metu dalyviai išklausė intensyvų elektroninės komercijos praktikos kursą, įgijo žinių kaip 
pardavinėti savo prekes internete bei susikurti e-parduotuvę, kaip surasti pirkėjus ir t.t.  
Išklausę intensyvų Elektroninės komercijos praktikos kursą, visi dalyviai gavo sertifikatus.  
 
Mokymus vedė E-komercijos ekspertas, verslininkas, valdantis eilę E-komercijos projektų bei   
konsultuojantis Lietuvos ir užsienio įmones – Vytautas Vorobjovas.  

 



“ 

 
2018  m. gegužės 10-11 d. Rokiškio Juozo 

Keliuočio biblioteka kvietė dalyvauti mokymuose  
bibliotekos, NVO ir verslo klasterio  narius, 

smulkaus ir vidutinio verslo atstovus bei 
pradedančius verslininkus dviejų dienų  
„Pardavimai ir derybos“ mokymuose.  

Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę 
susipažinti su esminiais derybų principais, 

sužinoti, kaip nustatyti savo derybų rezultatą ir 
nuspėti, kokiame žingsnyje yra su derybų 
partneriu. Dalyviai taip pat išmoko išsikelti 

derybinius tikslus, sužinojo, kaip juos pasiekti, 
pasirinkus atitinkamą strategiją ir taktikas bei 

tapti sąmoningesniais derybininkais,  

valdančiais savo derybų rezultatą. 

Mokymus vedė lektorius Mindaugas Žebrauskas  



   
 

                                                           
2018 m. rugsėjo 6-7 d. ir rugsėjo 10-11 d. Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteka kvietė dalyvauti mokymuose  
turinčius savo verslą arba vadybos patirtį, visus norinčius patobulinti lyderystės įgūdžius, susitikti su mentorių 
komanda Lietuvoje ir Latvijoje, susirasti  naujų verslo kontaktų bei įsitraukti į platesnį verslo bendradarbiavimo 
tinklą. 

Mokymus vedė Top-konsultantės Vilma Lukštaraupytė ir Viltė Antanavičiūtė, kurios dalyviams pristatė mentorių 
tinklo koncepciją, skirtumus tarp mentoriaus ir ugdomojo vadovo, sėkmingos mentorystės procesą bei metodus, 
kurie reikalingi efektyviam bendravimo ir bendradarbiavimo procesui.  

Džiaugiamės gera mokymų atmosfera, žinių gausa bei aktyviu dalyvių įsitraukimu į kuriamą mentorystės tinklą. 

 

 



2019 m. sausio  ir vasario mėn. Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteka kvietė dalyvauti pradedančiuosius verslininkus šešių dienų verslumo 
mokymuose. Mokymai buvo organizuojami remiantis mokymų eksperto Vytauto Pauliuko sukurta mokymo programa, kuri sudaryta taip, 
kad įgyjamų teorinių žinių pagrindu būtų vystomi dalyvių praktiniai gebėjimai: nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, atliekamos praktinės 
užduotys. Vienas iš pagrindinių mokymų tikslų – parengti sėkmingą verslo planą. Mokymų metu buvo analizuojamos tokios temos 
 kaip verslo strategija, verslo aplinkos analizė, marketingo pagrindai, verslo finansavimas ir parama, pajamos ir išlaidos, mokesčiai,  
verslo plano parengimas ir pristatymas ir t.t. Dalyviai diskutavo, dalinosi patirtimi, atliko jiems pateiktas užduotis, analizavo rinką, 
poreikius bei parengė verslo planus, kuriuos vėliau pristatė vieni kitiems.  
 
Iš mokymų dalyvių atsiliepimų buvo galima spręsti, kad šešių dienų verslumo mokymai buvo visiems aktualūs, informatyvūs ir naudingi. 
Mokymus vedė sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC) Kęstutis Jasiūnas. 



2019 m. kovo 6-7 dienomis verslininkai, mentoriai ir verslo paramos organizacijų atstovai buvo kviečiami dalyvauti 
„Rožmalos“ poilsio komplekse, Bauskės r. (Latvija) vykusioje tarptautinėje  verslo konferencijoje. Jos metu didelę 
patirtį turintys verslininkai pristatė savo sėkmės istorijas, dalinosi savo patirtimi apie naujų produktų kūrimą, eksporto 
galimybes, pardavimų sėkmę, elektroninę prekybą bei įvairias verslo paramos galimybes. 



2019 m. kovo 25 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje  buvo laukiami smulkaus ir vidutinio verslo atstovai bei 
pradedantieji verslininkai. Jiems buvo organizuoti verslumo mokymai „Kokybės vadyba, nukreipta į klientų poreikių 
patenkinimą”. Šių mokymų metu dalyviai turėjo galimybę išsiaiškinti daugelį verslo subtilybių, susipažinti su 
pagrindiniais, jaunam verslui, kylančiais iššūkiais, tobulinti savo profesinius ir socialinius įgūdžius bei kompetencijas. 

Mokymus vedė sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC) Kęstutis Jasiūnas. 
 



                                                                                       

2019 m. kovo 26-ąją vyko jau paskutinieji, tačiau labai naudingi ir didelio susidomėjimo sulaukę „Facebook mokymai 
verslui“. Mokymus vedė Facebook, Google ir Digital Marketer HQ sertifikuotas skaitmeninės reklamos specialistas, 
strategas ir vadovas Daugvinas Liberis. Buvo mokomasi, kaip socialinius tinklus naudoti reklaminiais tikslais, išsigryninti 
savo Facebook auditoriją ir tikslingai ją pasiekti, naudoti Facebook, kaip komunikacijos ir turinio testavimo įrankį. 



Baigiantis projektui, 2019 m. kovo mėnesį, kavinėje „Senas Grafas“ susitiko visi projekto partneriai iš 
Latvijos ir Lietuvos, kur vyko verslo klasterio „Versli biblioteka“ veiklos pristatymas. Partneriai aptarė 
tolimesnio bendradarbiavimo galimybes pasibaigus projektui bei aplankė naujai įkurtą bibliotekos 
verslo centrą, rekonstruotą viešąją biblioteką ir Rokiškio krašto muziejų. 



Sukurta bendra LV, LT verslo paramos platforma su integruota verslo konsultavimo 
sistema, apjungianti  visų projekto partnerių internetines svetaines 

Naudinga informacija tiek 
pradedantiems verslą, tiek jį jau 
turintiems! 



Sukurta bendra e-mokymosi platforma norintiems pradėti verslą  

Mokymo programa apima verslumo pradmenų 
ugdymą pradedantiesiems, savęs įgalinimą, verslo 
planavimą, susipažinimą su marketingo pagrindais, 
verslo finansavimo, teisinius, IT aspektus ir verslo 
plano parengimą.  



 
Netrukus po projekto pabaigos  Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteka sulaukė nemažo būrio svečių iš Latvijos.  Žiemgalės 
planavimo regiono verslo centro nariai (buvę projekto partneriai) pakvietė Vidžemės planavimo regiono verslo centrų 
atstovus apsilankyti Rokiškyje. Susitikimo metu bibliotekos direktorė, Rokiškio rajono savivaldybės vyr. specialistė ir 
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos centro darbuotojos papasakojo svečiams apie teikiamą verslo 
paramą Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo atstovams bei ketinantiems tik pradėti savo verslą. Vėliau svečiai 
aplankė bibliotekos verslo centrą bei keletą Rokiškio rajono verslininkų. Tikimės tolimesnio nuoširdaus ir sėkmingo 
bendradarbiavimo! 



 

Anglų kalbos mokėjimas – tai privalumas ieškant darbo. Nesvarbu, ar norite įsidarbinti mūsų šalyje, ar darbo ieškote 
užsienyje, bet kuriuo atveju anglų kalbos mokėjimas laikomas dideliu privalumu. Dauguma mūsų šalies darbdavių 
reikalauja, kad į tam tikras pareigas kandidatuojantis asmuo mokėtų anglų kalbą, tad anglų kalbos kursai gali padidinti 
šansus įsitvirtinti tam tikroje pageidaujamoje pozicijoje. Verslininkams anglų kalbos mokėjimas taip pat yra labai 
svarbus  –  juk šia kalba gali tekti bendrauti su verslo partneriais, tiekėjais, ir t.t.   
 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka vykdydama neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
programą, organizuoja anglų kalbos kursus naujai įkurtoje verslo klasėje, Taikos g. 19.  
  
Dalyviai džiaugiasi savo pasiekimais – kiekvienos temos pabaigoje, atlikus patikrinimo testus žodžiu/raštu, 
besimokantieji įsivertina savo mokymosi pasiekimus. Kursų dalyviai ir kitais metais planuoja dalyvauti anglų kalbos 
kursuose ir siekti aukštesnių kalbos mokėjimo lygių. 



 

Pasibaigus projektui Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos verslo klasėje (Taikos g. 19)  
organizuojami nemokami kompiuterinio raštingumo kursai.  

 

Šiandien savo gyvenimo neįsivaizduojame be kompiuterio ar išmaniųjų telefonų. Nemokėjimas ir neturėjimas 
galimybių naudotis informacinėmis technologijomis mažina gyventojų  galimybes dalyvauti darbo rinkoje, trukdo 
naudotis skaitmeninės rinkos paslaugomis (informaciniai tinklai, banko operacijos, elektroninis atsiskaitymas, 
elektroninės prekės ir paslaugos, daugiafunkcinių kortelių naudojimas ir panašiai).  Šiais laikais visiems norintiems 
sukurti savo verslą ar susirasti norimą darbą yra labai svarbūs kompiuterinio raštingumo įgūdžiai ir žinios.  



   
  

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia 
prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėdama jai tapti patrauklia ir 

konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. 

Už prezentacijos turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis 
aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:  
       el. p. rasavingeliene71@gmail.com 
        tel. +370 61638688 

 
Daugiau informacijos apie projektą rasite: 
   www.latlit.eu 
   www.europa.eu. 
   www.business-support.lt 
   www.rokiskis.rvb.lt 
   www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka 
  

 


